
 Unitronשל  Moxi –סדרת מוקסי 

 

T Moxi Dura 500 

 
התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RIC) בתעלה רסיבר מכשיר

 הנבחר.  הרסיברועד עמוק לפי 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 .13סוללה  •

 (.Telecoilאה )סליל השר •

 .ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית •

 

 
 



 תכונות אקוסטיות:
 

רעש בסביבות שקטות במצב אומני, כאשר הוא מזהה שיש  עובדשל המכשיר מיקרופון ה •
 (.AutoMic) המיקרופון משתנה למצב כיווני

 .3: (AutoMic)בנוסף למצב  מקסימלי ידניות תכניותמספר  •

ייחודי לאיזון בין המאפיינים האקוסטיים: סינון רעש, והדגשת דיבור תוך שמירה על איכות מנגנון  •
 .(Sound Conductor)שמיעה טבעית. 

 (.MyMusicי )אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט •

 .3מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 .תכיווניות מיקרופונים אדפטיבי •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .הגברהערוצי  6 •

 .(Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 .(Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))באופן זהה גם במכשיר השני באחד המכשירים משנה  עוצמהכנית או שינוי ת •

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יכולת קישוריות אלחוטית. •

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 

• uMic* 

 או קישוריות. Tבאמצעות  FM Rogerאפשרות להתחבר למערכת  •

 



 uDirect 3או  uStream דרוש* 

 

 :קישור להוראות שימוש

-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-nitron.com/content/dam/unitronhttp://u

02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf-6098 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

solutions/moxi.html-http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing 

 

T Moxi Fit 500 

 

ים, מליקוי קל התאמה שונ תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר
 ועד עמוק לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה עם סוללה רגילה או אפשרות  •
 .בתשלום נוסף ,סוללה נטענת

 , בעבודה עם סוללה רגילה.312סוללה  •

 (.Telecoilהשראה ) סליל •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית. •

 

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


 תכונות אקוסטיות:
 

 .שעות טעינה 5-7שעות של פעילות רצופות לאחר  24 בשימוש בסוללה נטענת, •

רעש בסביבות שקטות במצב אומני, כאשר הוא מזהה שיש  עובדשל המכשיר מיקרופון ה •
 (.AutoMic) המיקרופון משתנה למצב כיווני

 .3: (AutoMicמקסימלי )בנוסף למצב  ידניות תכניותמספר  •

מנגנון ייחודי לאיזון בין המאפיינים האקוסטיים: סינון רעש, והדגשת דיבור תוך שמירה על איכות  •
 .(Sound Conductor)שמיעה טבעית. 

 .(MyMusicי )אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט •

 .3מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 .כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 6 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 (.Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 ו מובנות הדיבורהפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות א •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תכנית או  •

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יכולת קישוריות אלחוטית. •

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 

• uMic* 

 או קישוריות. Tבאמצעות  FM Rogerאפשרות להתחבר למערכת  •



 
 uDirect 3או  uStream דרוש* 

 

 :קישור להוראות שימוש

-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-http://unitron.com/content/dam/unitron

02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf-6098 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

solutions/moxi.html-http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing 

 

T Moxi Dura 600 

 
התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר

 ועד עמוק לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 .13סוללה  •

 (.Telecoilסליל השראה ) •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית. •

 
 

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


 כונות אקוסטיות:ת
 

 Sound) סביבות שמיעה, שתיים מהן מיועדות לשיחות 3-זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל •

Nav). 

 .3: מקסימלי )בנוסף למצב אוטומטי( ידניות תכניותמספר  •

אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות  התאמה •
 .(Sound Conductor) שמיעה טבעית תוך שמירה על איכות

 (.MyMusicי )אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט •

 .3מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 . (Binaural Phone) ה, ללא אביזר נפרדיצלילי הטלפון מאוזן אחת לשני שלאלחוטית  הזרמה •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 10 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 (.Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))שירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני באחד המכ עוצמהשינוי תכנית או  •

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יכולת קישוריות אלחוטית. •

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 

• uMic* 

 או קישוריות. Tבאמצעות  FM Rogerאפשרות להתחבר למערכת  •



 
 uDirect 3או  uStream דרוש* 

 

 :קישור להוראות שימוש

-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-http://unitron.com/content/dam/unitron

02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf-6098 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

solutions/moxi.html-http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing 

 

T Moxi Fit 600 

 

התאמה שונים, מליקוי קל  מיתחו המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר
 ועד עמוק לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה עם סוללה רגילה או אפשרות  •
 .בתשלום נוסף ,סוללה נטענת

 רגילה. , בעבודה עם סוללה312סוללה  •

 (.Telecoilסליל השראה ) •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית. •

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


 תכונות אקוסטיות:
 

 .שעות טעינה 5-7שעות של פעילות רצופות לאחר  24 בשימוש בסוללה נטענת, •

 Sound) סביבות שמיעה, שתיים מהן מיועדות לשיחות 3-זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל •

Nav). 

 .3: מקסימלי )בנוסף למצב אוטומטי( ידניות תכניותמספר  •

אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות  התאמה •
 .(Sound Conductor) תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית

 (.MyMusicי )אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט •

 .3מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 . (Binaural Phone) ה, ללא אביזר נפרדיצלילי הטלפון מאוזן אחת לשני שלאלחוטית  הזרמה •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) לטווח השמיעה הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 10 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 (.Wind Controlחתת רעשי רוח )מנגנון להנ •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תכנית או  •

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יכולת קישוריות אלחוטית. •

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 

• uMic* 



 או קישוריות. Tבאמצעות  FM Rogerאפשרות להתחבר למערכת  •

 
 uDirect 3או  uStream דרוש* 

 

 :ור להוראות שימושקיש

-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-http://unitron.com/content/dam/unitron

xiRICguide_ENG.pdf02_Tempus_Mo-6098 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

solutions/moxi.html-om/content/unitron/global/en/professional/hearinghttp://unitron.c 

 

T Moxi All 700 

 
התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר

 ועד עמוק לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק ני פעמידות גבוהה ב •

להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה עם סוללה רגילה או אפשרות  •
 .בתשלום נוסף ,סוללה נטענת

מאפשר חיבור ישירות למכשיר הנייד ללא צורך באביזר  –מובנה במכשיר  Bluetoothקיים  •
 .נוסף

 , בעבודה עם סוללה רגילה.13סוללה  •

 טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית.ניתן להתאמה עם  •

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


 תכונות אקוסטיות:
 

 .שעות טעינה 5-7שעות של פעילות רצופות לאחר  24 בשימוש בסוללה נטענת, •

 חודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחותסביבות שמיעה יי 6-זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל •
(Sound Nav). 

 .3: אוטומטי( מקסימלי )בנוסף למצב ידניות תכניותמספר  •

מופעל אוטומטית כאשר הדיבור מגיע מקדימה בסביבה רועשת. מפעיל כיווניות מצב ה •
 (.Speech Zone) מקסימלית

 .(Spatial Awareness) מאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבורמנגנון ה •

ות רועשות ושקטות אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביב התאמה •
 .(Sound Conductor) תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית

 (.MyMusicי )אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט •

 .2מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)וי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן דימ •

 .ערוצי הגברה 16 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 (.Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תכנית או  •

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• TV Connector 

• Remote Plus app 

 

 

 



 :קישור להוראות שימוש

-2014/documents/english/MoxiAll/userguides/029-http://unitron.com/content/dam/unitron

02_MoxiAll_RIC_Gd_ENG_AZ.pdf-6192 

 

 :וצר באתר היצרןדף המ

solutions/moxi.html-http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing 

 

T Moxi Dura 700 

 
התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר

 ועד עמוק לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 .13סוללה  •

 (.Telecoilסליל השראה ) •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית. •

 
 תכונות אקוסטיות:

 

 חודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחותסביבות שמיעה יי 6-זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל •
(Sound Nav). 

 .3: מקסימלי )בנוסף למצב אוטומטי( ידניות תכניותמספר  •

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiAll/userguides/029-6192-02_MoxiAll_RIC_Gd_ENG_AZ.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiAll/userguides/029-6192-02_MoxiAll_RIC_Gd_ENG_AZ.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


מופעל אוטומטית כאשר הדיבור מגיע מקדימה בסביבה רועשת. מפעיל כיווניות מצב ה •
 (.Speech Zone) מקסימלית

 .(Spatial Awareness) אפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבורממנגנון ה •

אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות  התאמה •
 .(Sound Conductor) תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית

 (.MyMusicי )אוטומט אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן •

 .3מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 . (Binaural Phone) ה, ללא אביזר נפרדיצלילי הטלפון מאוזן אחת לשני שלאלחוטית  הזרמה •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 16 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)נחתת רעשי רקע אוטומטית ה •

 (.Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תכנית או  •

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש ל אופציה •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יכולת קישוריות אלחוטית. •

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 

• uMic* 

 או קישוריות. Tעות באמצ FM Rogerאפשרות להתחבר למערכת  •

 
 uDirect 3או  uStream דרוש* 



 :קישור להוראות שימוש

-nts/english/MoxiFitR/userguide/0292014/docume-http://unitron.com/content/dam/unitron

02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf-6098 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

solutions/moxi.html-http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing 

 

T Moxi Fit 700 

 

התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר
 ועד עמוק לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה עם סוללה רגילה או אפשרות  •
 .בתשלום נוסף ,סוללה נטענת

 , בעבודה עם סוללה רגילה.312סוללה  •

 (.Telecoilסליל השראה ) •

 רטי או עם מבנה מותאם אישית.ניתן להתאמה עם טיפ סטנד •

 
 תכונות אקוסטיות:

 

 .שעות טעינה 5-7שעות של פעילות רצופות לאחר  24 בשימוש בסוללה נטענת, •

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


 חודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחותסביבות שמיעה יי 6-זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל •
(Sound Nav). 

 .3: (מקסימלי )בנוסף למצב אוטומטי ידניות תכניותמספר  •

מופעל אוטומטית כאשר הדיבור מגיע מקדימה בסביבה רועשת. מפעיל כיווניות מצב ה •
 (.Speech Zone) מקסימלית

 .(Spatial Awareness) מאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבורמנגנון ה •

ת ושקטות אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשו התאמה •
 .(Sound Conductor) תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית

 (.MyMusicי )אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט •

 .3מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 . (Binaural Phone) ה, ללא אביזר נפרדיניצלילי הטלפון מאוזן אחת לש שלאלחוטית  הזרמה •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)אפרכסת האוזן דימוי מאפייני ההגברה של  •

 .ערוצי הגברה 16 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 (.Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהנוי תכנית או שי •

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יכולת קישוריות אלחוטית. •

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 

• uMic* 



 או קישוריות. Tבאמצעות  FM Rogerאפשרות להתחבר למערכת  •

 
 uDirect 3או  uStream דרוש* 

 

 :קישור להוראות שימוש

-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-http://unitron.com/content/dam/unitron

02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf-6098 

 :באתר היצרן דף המוצר

solutions/moxi.html-http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing 

 

T Moxi Now 700 

 
התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים ניש של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר

 ועד חמור לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 .A10סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית. •

 
 תכונות אקוסטיות:

 

 חודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחותמיעה ייסביבות ש 6-זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל •
(Sound Nav). 

 )מעבר באמצעות שלט בלבד(. 3: מקסימלי )בנוסף למצב אוטומטי( ידניות תכניותמספר  •

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


מופעל אוטומטית כאשר הדיבור מגיע מקדימה בסביבה רועשת. מפעיל כיווניות מצב ה •
 (.Speech Zone) מקסימלית

 .(Spatial Awareness) כיוון מגיעים הצלילים והדיבורמאפשר לדעת בדיוק מאיזה מנגנון ה •

אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות  התאמה •
 .(Sound Conductor) תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית

 (.MyMusicי )אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט •

 .3מקסימלי:  (Streaming)פר תכניות הזרמה מס •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 . (Binaural Phone) ה, ללא אביזר נפרדיצלילי הטלפון מאוזן אחת לשני שלאלחוטית  הזרמה •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) טווח השמיעההסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם ל •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 16 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 (.Wind Controlת רעשי רוח )מנגנון להנחת •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יות אלחוטית.יכולת קישור •

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 

• uMic* 

 קישוריות. באמצעות FM Rogerתחבר למערכת אפשרות לה •

 
 uDirect 3או  uStream דרוש* 



 :קישור להוראות שימוש

-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-http://unitron.com/content/dam/unitron

02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf-6098 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

solutions/moxi.html-http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing 

 

T Moxi All Pro 

 
התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר

 ועד עמוק לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

עם סוללה רגילה או להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה אפשרות  •
 .בתשלום נוסף ,סוללה נטענת

מאפשר חיבור ישירות למכשיר הנייד ללא צורך באביזר  –מובנה במכשיר  Bluetoothקיים  •
 .נוסף

 , בעבודה עם סוללה רגילה.13סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית. •

 
 תכונות אקוסטיות:

 

 .שעות טעינה 5-7עות של פעילות רצופות לאחר ש 24 בשימוש בסוללה נטענת, •

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות 7-זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל •
(Sound Nav). 

 .3: מקסימלי )בנוסף למצב אוטומטי( ידניות תכניותמספר  •

יעה המאתגרות הבנת דיבור אופטימלית ומיקום צליל במרחב מכל הכיוונים גם בסביבות השמ •
 .(Speech Pro) ביותר כמו שיחות ברעש או בקהל

 מאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור באופן מותאם אישיתמנגנון ה •
(Personalized Spatial Awareness). 

אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות  התאמה •
 .(Sound Conductor) רה על איכות שמיעה טבעיתתוך שמי

 (.Binaural MyMusicי )אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט •

 .2מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) דרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעההסטה של ת •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)וי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן דימ •

 .ערוצי הגברה 20 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)רקע אוטומטית  הנחתת רעשי •

 (.Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תכנית או  •

 Automatic)וטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש הגברה אאופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• TV Connector 

• Remote Plus app 

 

 :קישור להוראות שימוש

-2014/documents/english/MoxiAll/userguides/029-http://unitron.com/content/dam/unitron

02_MoxiAll_RIC_Gd_ENG_AZ.pdf-6192 

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiAll/userguides/029-6192-02_MoxiAll_RIC_Gd_ENG_AZ.pdf
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 :דף המוצר באתר היצרן

solutions/moxi.html-http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing 

 

T Moxi Dura Pro 

 
התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר

 ועד עמוק לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 .13סוללה  •

 (.Telecoilסליל השראה ) •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית. •

 
 תכונות אקוסטיות:

 

 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות 7-אוטומטי של סיגנלים ל זיהוי וסיווג •
(Sound Nav). 

 .3: מקסימלי )בנוסף למצב אוטומטי( ידניות תכניותמספר  •

הבנת דיבור אופטימלית ומיקום צליל במרחב מכל הכיוונים גם בסביבות השמיעה המאתגרות  •
 .(Speech Pro) ביותר כמו שיחות ברעש או בקהל

 מאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור באופן מותאם אישיתמנגנון ה •
(Personalized Spatial Awareness). 

אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות  התאמה •
 .(Sound Conductor) תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית

https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


 (.Binaural MyMusicי )רת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומטאופציה לבחי •

 .3מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 . (Binaural Phone) ה, ללא אביזר נפרדיצלילי הטלפון מאוזן אחת לשני שלאלחוטית  הזרמה •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 20 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 (.Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))י באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השנ עוצמהשינוי תכנית או  •

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יכולת קישוריות אלחוטית. •

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 

• uMic* 

 או קישוריות. Tבאמצעות  FM Rogerמערכת אפשרות להתחבר ל •

 
 uDirect 3או   uStreamדרוש* 

 

 

 



 :קישור להוראות שימוש

-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-unitronhttp://unitron.com/content/dam/

02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf-6098 
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T Moxi Fit Pro 

 
התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר

 לפי הרסיבר הנבחר. ועד עמוק 

 
 תכונות פיזיות:

 
 לחצן תוכניות/עוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה עם סוללה רגילה או אפשרות  •
 .בתשלום נוסף ,סוללה נטענת

 , בעבודה עם סוללה רגילה.312סוללה  •

 .(Telecoilסליל השראה ) •

 להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית. ניתן •

 
 תכונות אקוסטיות:

 

 .שעות טעינה 5-7שעות של פעילות רצופות לאחר  24, תבשימוש בסוללה נטענ •

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות 7-זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל •
(Sound Nav). 

 .3: )בנוסף למצב אוטומטי(מקסימלי  ידניות תכניותמספר  •

הבנת דיבור אופטימלית ומיקום צליל במרחב מכל הכיוונים גם בסביבות השמיעה המאתגרות  •
 .(Speech Pro) ביותר כמו שיחות ברעש או בקהל

 מאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור באופן מותאם אישיתמנגנון ה •
(Personalized Spatial Awareness). 

אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות  התאמה •
 .(Sound Conductor) תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית

 (.Binaural MyMusicי )על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף •

 .3מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 . (Binaural Phone) ה, ללא אביזר נפרדיצלילי הטלפון מאוזן אחת לשני שלאלחוטית  הזרמה •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן יעוד יומיומי שלת •

 .(Pinna Effect)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 20 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 (.Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 שים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבורהפחתה של רע •
(Antishock 2). 

 .DuoLink))באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהכנית או שינוי ת •

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)י לתוכנית לטלפון מעבר אוטומט •

 יכולת קישוריות אלחוטית. •

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 



• uMic* 

 או קישוריות. Tבאמצעות  FM Rogerאפשרות להתחבר למערכת  •

 
 uDirect 3או  uStream דרוש* 

 

 :קישור להוראות שימוש

-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-http://unitron.com/content/dam/unitron

02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf-6098 

 

 :דף המוצר באתר היצרן
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T Moxi Now Pro 

 
התאמה שונים, מליקוי קל  תחומי המגדירים רסיברים שני של מבחר עם (RICבתעלה ) רסיבר מכשיר

 ועד חמור לפי הרסיבר הנבחר. 

 
 תכונות פיזיות:

 
 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 .A10סוללה  •

 עם מבנה מותאם אישית. ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או •

 
 
 

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/MoxiFitR/userguide/029-6098-02_Tempus_MoxiRICguide_ENG.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/moxi.html


 תכונות אקוסטיות:
 

 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות 7-זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל •
(Sound Nav). 

 )מעבר באמצעות שלט בלבד(. 3: מקסימלי )בנוסף למצב אוטומטי( ידניות תכניותמספר  •

הכיוונים גם בסביבות השמיעה המאתגרות הבנת דיבור אופטימלית ומיקום צליל במרחב מכל  •
 .(Speech Pro) ביותר כמו שיחות ברעש או בקהל

 מאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור באופן מותאם אישיתמנגנון ה •
(Personalized Spatial Awareness). 

ת רועשות ושקטות אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבו התאמה •
 .(Sound Conductor) תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית

 (.Binaural MyMusicי )אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומט •

 .3מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 רב ערוצית. כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 . (Binaural Phone) ה, ללא אביזר נפרדיפון מאוזן אחת לשניצלילי הטל שלאלחוטית  הזרמה •

 .(Tinnitus Masker) מנגנון להקלת טיניטוס •

 Frequency) הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה •

Compression). 

 (.Log it All) סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן של יומיומי תיעוד •

 .(Pinna Effect)פייני ההגברה של אפרכסת האוזן דימוי מא •

 .ערוצי הגברה 20 •

 (.Feedback managerם )מניעת צפצופי •

 (.Noise reduction)הנחתת רעשי רקע אוטומטית  •

 (.Wind Controlמנגנון להנחתת רעשי רוח ) •

 הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור •
(Antishock 2). 

 Automatic)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Adaptation Manager.) 

 .(Easy-t)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יכולת קישוריות אלחוטית. •

 
 

 מוצרים תואמים:

• Remote control 2 

• uStream 

• uDirect 3 

• uTV 3* 

• uControl app 



• uMic* 

 קישוריות. באמצעות FM Rogerמערכת תחבר לאפשרות לה •

 
 uDirect 3או  uStream דרוש* 

 

 :קישור להוראות שימוש
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